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وديع غزوان

التعليم االلكرتوين

حتى  واملعلومات  التكنولوجيا  بثورة  احل��ايل  ع�صرنا  يتميز 
اإقليم  ع��م��ل  وق���د  واالخ����راع����ات..  ال��ع��ل��وم  ع�صر  ب��ح��ق  �صمي 
ات   التطور  مواكبة  ب�صرورة  االإمي��ان  من  وانطالقًا  كرد�صتان 
ان  اغلب  فيها  ا�صركت  خطة  وف��ق  وعلى    , العامل  يف  العلمية 
املوؤ�ص�صات احلكومية وخا�صة اجلامعات على ولوج  مل نقل كل 
الندوات  وعقد  تنظيم  وت�صجيع  واالنرنيت  احلوا�صيب  عوامل 
التخ�ص�صية ملناق�صة اأمثل الطرق الإدخال هذه العلوم يف مفا�صل 

احلياة املختلفة.
واإذا كان من الطبيعي ان تكون اجلامعات واملوؤ�ص�صات املرتبطة 
بالتعليم العايل �صباقة يف جمال اال�صتفادة من منظومة املعلومات 
وا�صتخدام التعليم االلكروين ب�صكل وا�صع �صواء يف الت�صجيل 
والقبول واملحا�صرات واأداء االمتحانات وغريها ,فان العديد من 
املوؤ�ص�صات احلكومية او غريها  مازالت قا�صرة يف هذا اجلانب 
لبناء  ك��ف��وءة  ك���وادر  )تهيئة  يتطلب  االم��ر  ه��ذا  مثل  ان  خا�صة 
اأنظمة معرفية ت�صاعد يف رفع م�صتوى االأداء العلمي واالأكادميي 

واالإداري لدى موؤ�ص�صات الدولة واملجتمع كافة..(.
وقبل اأيام �صلط عدد من املتخ�ص�صني خالل ندوة نظمتها جامعة 
جيهان ال�صوء على اجلوانب التي ينبغي توفرها لال�صتفادة من 
هذه العلوم ب�صكل �صحيح وعلمي يغطي كل نواحي احلياة ,وقال 
رئي�س اجلامعة الدكتور اجمد �صابر الدلوي )يجب على االإن�صان 
ان يعي�س ع�صره وان يدخل هذا املحك لي�س كم�صتهلك او متلق او 
مقنن فح�صب, بل كمنتج ومبدع ومفكر, اذ لي�س من املهم ان يتعلم 
احلا�صوب لكن املهم كيف يوظف هذا التعلم والثقافة احلا�صوبية 

يف اإنتاج ي�صهم ب�صكل موؤثر يف خدمة املجتمع(.
الراأي املحاورون  اأعرب املحا�صرون و�صاركهم  وب�صكل عام فقد 
من خالل مداخالتهم عن ان امل�صكلة االأ�صا�صية التي تعيق تطبيق 
االأنظمة االلكرونية يف اإقليم كرد�صتان وغريه من اأجزاء العراق 
االأ�صا�صية  والب�صرية  املادية  االإمكانات  بنق�س  تتمثل  االأخ��رى 
ت�صاعد يف خلق بنية حتتية لتاأ�صي�س مثل هذه االأنظمة, وميكن 
اجلامعات  يف  ال��ع��ل��وم  ه���ذه  ت��دري�����س  ط��رائ��ق  ان  ن�صيف:  ان 
تقف  معمقة  نظر ودرا�صة  اإع��ادة  اىل  قا�صرة وحتتاج  باعتقادنا 
على ما يتزود الطالب فيها من معلومات تعينه على تطبيقها يف 
يلجاأ  بعده  او  التخرج  قبل  منهم  الكثري  ان  اذ  العملية,  حياته 
يف  خا�صة  تدريبات  لتلقي  االأهلية  احلا�صوب  تعليم  مراكز  اىل 
جمال �صناعة الرباجميات وهي م�صوؤولية كان من املفر�س ان 
النظري وقلة  التعليم  يغلب يف معظمها  التي  الكليات  بها  تقوم 
التطبيقات العملية لدرو�س ال ميكن ان ينف�صل اجلانبان النظري 

عن العملي فيها.
الندوات واملوؤمترات مهم ومن �صاأنها االإ�صهام  ان عقد مثل هذه 
اأو�صع الأنظمة املعلومات والرباجميات يف املجتمع,  يف تطبيق 
التي  وامل��ع��اجل��ات  وامل��ق��رح��ات  االآراء  تلقى  ان  االأه���م  ان  غ��ري 
الباحثون االهتمام الالزم مبا يحولها اىل تطبيق على  يطرحها 

ار�س الواقع.

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

PUKmedia/بغداد
الوطني  ل���الحت���اد  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  امل��ك��ت��ب  ع��ق��د 
الكرد�صتاين م�صاء اجتماعا اعتياديا يف بغداد, 

باإ�صراف االأمني العام لالحتاد جالل طالباين.
العراق  اأو���ص��اع  بحث  االج��ت��م��اع  خ��الل  ومت 
متعلقة  داخلية  م�صائل  عن  ف�صال  وكرد�صتان, 
باالحتاد الوطني الكرد�صتاين, كما عقد املكتبان 
الكرد�صتاين  ال��وط��ن��ي  ل��الحت��اد  ال�صيا�صيان 
مهمًا,  اجتماعًا  االإ���ص��الم��ي��ة,  ال��دع��وة  وح��زب 
ورئي�س  ط��ال��ب��اين  ج��الل  الرئي�س  ب��اإ���ص��راف 
الوزراء نوري املالكي, وح�صور نائبي االأمني 
علي  ر�صول  كو�صرت  الوطني  لالحتاد  العام 
والدكتور برهم اأحمد �صالح واأع�صاء املكتبني 
اإقامة  مقر  يف  وذل���ك  للحزبني,  ال�صيا�صيني 
على  الراهنة  امل�صركة  املهام  لبحث  املالكي, 
ال�صاحة ال�صيا�صية العراقية, وخا�صة �صرورة 
العملية  وتقدم  الدميقراطية  امل�صرية  حماية 

ال�صيا�صية.
ال��ت��ي بحثت خالل  امل��وا���ص��ي��ع  اأه���م  وب�����ص��اأن 
با�صم  الر�صمي  املتحدث  اأ���ص��ار  االجتماعني, 
يف  مت  انه  اىل  بختيار,  مال  ال�صيا�صي  املكتب 
الوطني  ل��الحت��اد  ال�صيا�صي  املكتب  اجتماع 
االأو���ص��اع  م�صتجدات  ب��ح��ث  ال��ك��رد���ص��ت��اين, 
يف ال���ع���راق و�����ص����وؤون ت��ن��ظ��ي��م��ات االحت����اد 
الالحق  واالج��ت��م��اع  امل��ق��ب��ل��ة  واالن��ت��خ��اب��ات 
لالحتاد  القيادية  واللجنة  ال�صيا�صي  للمكتب 
الوطني الكرد�صتاين, ف�صال عن بحث اأو�صاع 
وتنفيذ  االإقليم  حكومة  ودعم  كرد�صتان  اإقليم 

حتديد  وم�صاألة  الكرد�صتانية  القائمة  برنامج 
حمافظ جديد لل�صليمانية.

اأن  ال��ت��اأك��ي��د خ��الل االج��ت��م��اع على  وق���ال: مت 
العراق مير مبرحلة اإعادة بناء م�صريية يجب 
التوا�صل معها والعمل على تطبيق جميع بنود 

الد�صتور واإجناح العملية الدميقراطية.
واأ�صاف: اأينما وجدت خماطر وتهديدات على 
هذه العملية فنحن ندافع عنها يف �صبيل جعل 

العراق بلدًا د�صتوريًا.
املتحدث  ق���ال  ب��االن��ت��خ��اب��ات,  يتعلق  وف��ي��م��ا 
خالل  تقرر  ال�صيا�صي:  املكتب  با�صم  الر�صمي 
ال�صليمانية  يف  علمي  موؤمتر  عقد  االجتماع 
للتباحث حول االآليات العملية والفنية للعملية 
االنتخابية, م�صريا اىل اأن احلزب اال�صراكي 
الدميقراطي ال�صويدي وعددًا اآخر من االأحزاب 
ا�صتعدادها  اأب��دت  الدميقراطية  اال�صراكية 

يف  الكرد�صتاين  ال��وط��ن��ي  االحت���اد  مل�صاعدة 
هذا املجال. وفيما يتعلق ب�صوؤون التنظيمات, 
اأنه مت التاأكيد على زيادة  اأو�صح  مال بختيار 
العن�صر الن�صوي �صواء يف تنظيمات اخلارج 

اأم الداخل.
املكتب  ب��ا���ص��م  ال��ر���ص��م��ي  امل��ت��ح��دث  واأع���ل���ن 
لالحتاد  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  امل��ك��ت��ب  اأن  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 
اجلمعة  يوم  �صيجتمع  الكرد�صتاين  الوطني 

املقبل فيما جتتمع اللجنة القيادية يوم ال�صبت 
مر�صحي  ب�صاأن  النهائي  القرار  التخاذ  القادم, 
واملجل�س  ال��ع��راق��ي  ال��ن��واب  ملجل�س  االحت���اد 
ت�صكيله  تقرر  الذي  الوطني  لالحتاد  املركزي 
لالحتاد,  )البلينوم(  املو�صع  االجتماع  خالل 

وكذلك لتنفيذ تو�صيات ومقررات البلينوم.
ال�صيا�صيني  املكتبني  اج��ت��م��اع  وبخ�صو�س 
الدعوة  وحزب  الكرد�صتاين  الوطني  لالحتاد 
االجتماع  ج��رى  بختيار:  مال  ق��ال  االإ�صالمي 
يف جو من ال�صراحة وال�صفافية, حيث بحثت 
وم�صاألة  ال��ع��راق  يواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات 
االنتخابات,  ب��ع��د  م��ا  م��رح��ل��ة  االن��ت��خ��اب��ات, 
للمرحلة  ال�صرورية  ال�صيا�صية  والتحالفات 
وتنظيم  وك��رد���ص��ت��ان  ال���ع���راق  يف  ال��راه��ن��ة 
االحتادية  واحلكومة  االإقليم  ب��ني  العالقات 

واملهام امل�صركة.
متطابقة  ن��ظ��رن��ا  وج��ه��ات  ك��ان��ت  واأ����ص���اف: 
جميع  واإف�صال  العراق  حماية  �صرورة  حول 
املخططات وال�صغوطات واالأعمال التخريبية 
االحتاد  يف  نحن  م��وؤك��دا:  لها,  يتعر�س  التي 
الكرد�صتاين  الدميقراطي  واحل��زب  الوطني 
االإ�صالمي  االأعلى  واملجل�س  الدعوة  حزب  مع 
املتحالفة  الكرد�صتانية  واالأح����زاب  العراقي 
االأ�صا�صية  الركيزة  نكون  اأن  على  نعمل  معنا, 
التي  العراق  الدميقراطية يف  العملية  حلماية 
جنتمع حتت خيمتها جميعا اليوم يف العراق 
مواد  جميع  وتنفيذ  االحت���ادي,  الدميقراطي 

الد�صتور مبا فيها املادة 140.

اأربيل/ �سايل جودت
يف  اأرب��ي��ل  اأ����ص���واق  ت�صهد  ان  ال��غ��ري��ب  م��ن  لي�س 
من  كبري  ع��دد  توافد  يف  رواج��ا  املختلفة  مناطقها 
املتب�صعني, اال ان ما يلفت االنتباه  انت�صار متزايد 
بافتتاح �صوبر ماركتات تعمل على ترويج ب�صاعتها 
املواطنني   جلذب  وقابلة  منا�صبة  تكون  قد  باأ�صعار 
ينفتح  يكاد  وما  الثمن,  رخي�صة  باأنها  منهم,  ظننا 
�صوق اال ويتبعه وبفرة وجيزة جدا افتتاح �صوق 
دينار,  و2000  دي��ن��ار   1000 ع��ن��وان  يحمل  اآخ��ر 
 5000 اىل  الب�صائع  بع�س  اأ�صعار  و�صلت  حتى 
اآالف دينار, وهذا ما زاد يف اندفاع واإقبال النا�س 
ال�صوبرماركت,  ت�صمى  التي  االأ���ص��واق  ه��ذه  على 
مثل  االأخ��رى  االأ���ص��واق  اىل  توجهها  يفوق  ب�صكل 
وعند  وك���والن,  اللنكة  و�صوق  القي�صرية,  �صوق 
التقينا  ال�صوبرماركت  هذه  من  العديد  يف  جتولنا 
هذا  ب�صاأن  اأرائ��ه��م  ال�صتطالع  املواطنني  من  بعدد 
االإقبال, حيث قال مناف قهار موظف: اأف�صل زيارة 
هذا ال�صوبرماركت ب�صبب اأ�صعاره املنا�صبة, كما ان  
االأ�صرة,  حتتاجه  ما  كل  وت�صم  �صاملة  معرو�صاته 
ل��الأط��ف��ال والرجال  ال��غ��ذائ��ي��ة, وامل��الب�����س  ك��امل��واد 
والن�صاء, وغري ذلك, مبا ميكن العائلة من �صراء ما 
حتتاجه من مكان واحد بدل التجول ما بني املحال 

واالأ�صواق.
هذه  تعدد  اأ�صبح  تقول:  موظفة  �صعيد  ني�صتمان 
وباتت  اأربيل,  اأنحاء  جميع  يف  ظاهرة  االأ���ص��واق 
ان  رغ��م  منهم,  االأغلبية  عند  متبعة  ع��ادة  زيارتها 
االأ���ص��واق  ه���ذه  امل��ع��رو���ص��ة يف معظم  ال��ب�����ص��اع��ة 
ال�صتقطاب  بينها  فيما  املناف�صة  لكن  مت�صابهه, 

بالن�صبة يل ا�صري  الزبائن �صديدة,  اكرب عدد من 
اما  االأ�صواق  هذه  من  منزلية  مواد  من  يلزمني  ما 
املالب�س فاأف�صل �صراءها من اأ�صواق اأخرى ك�صوق 
ب�صبب  وغريها  ك��والن  الاللة,  و�صوق  القي�صرية, 

ب�صاعتها املتنوعة.
م��ا يجذب  م��در���س فيقول: ان  ت��وان��ا  ك��ام��ريان  ام��ا 
البيع  �صماعها  ماركت  ال�صوبر  او  للموالت  النا�س 
ثالثة  وحتى  الفني  و2000  ال��ف,   1000 باأ�صعار 
االألف دينار, وتوهمنا انها اأ�صعار رخي�صة منا�صبة 
لل�صراء, لكن الواقع يظهر العك�س, فاملتب�صع  يندفع 
يدرك  ان  دون  امل���واد  م��ن  العديد  ويجمع  لل�صراء 
اىل  اإ�صافة  يت�صوره,  يكن   مل  مبلغًا  �صتجمع  انها 
ان انخفا�س االأ�صعار ي�صمل ق�صمًا من املواد بينما 
هنا  �صعر  من  يخف�س  ما  مبعنى  مرتفعة  االأخ��رى 
ي�صاف فرقه على �صعر املادة االأخرى, لكن االأغلبية 
قد ال تدرك ذلك, فاأ�صبح االإقبال على هذه االأ�صواق 

)مودة(.
يرغبون  ال��ن��ا���س  اغ���ل���ب  ي���ق���ول:  اأوات  ح��ك��م��ت 
افتتاح  فبداية  جديد,  هو  ما  ومعرفة  باال�صتطالع 
اليها  بالتوافد  النا�س  يبداأ  القبيل  هذا  من  اأ�صواق 
عن  اما  متنوعة,  ب�صاعة  من  موجود  عما  لالطالع 
لذلك,  وج��ود  فال  منخف�صة  اأ�صعارها  بان  االعتقاد 
فاالأ�صعار م�صابهة لالأ�صعار يف االأ�صواق املحلية كما 
يف �صوق �صيخ الله, اما بقية اأ�صعار املواد االأخرى 

فمرتفعة خ�صو�صا املالب�س باأنواعها.
دري����د ب��ي�����ص��ت��وان ك��ا���ص��ب ي��ق��ول: ه���ذه االأ����ص���واق 
ت�صتهوي الن�صاء اأكرث من الرجال, خ�صو�صا ربات 
البيوت, ب�صبب وقوعها يف مناطق �صكنية, فبداًل من 

ت�صوق ربة البيت من االأ�صواق التي قد تكون بعيدة 
موجودة  فاأنها  لو�صولها  نقل  لو�صائط  وحتتاج 
االأ�صواق  من  النوع  هذا  �صكنها,  منطقة  نف�س  يف 
البديل لال�صتغناء عن ا�صتخدام و�صائط  يعد احلل 
البع�س مرتفعة  اأ�صعارها فمتفاوتة لكن  اما  النقل, 
كما يف بقية االأ�صواق,وعلى العموم ان انت�صار هذا 
اأربيل  من  متعددة  مناطق  يف  االأ�صواق  من  النوع 
الخت�صار  الوقت  وبنف�س  ح�صارية   ظاهرة  ب��ات 
اأي����ام اجلمع  دائ��م��ا ح��ت��ى  ال��وق��ت  وه���ي مفتوحة 
اأ�صبح  ب��ي��ت:  رب��ة  ن���ورا هيمن  وال��ع��ط��ل. وت��ق��ول 
عن  تعلن  التي  خ�صو�صا  االأ�صواق  من  النوع  هذا 
اأ�صعار ب�صائعها ب� 1000 الف دينار و2000 دينار 
)االأ�صواق(  املاركيتات  من  �صواه  من  اكرث  رائجًا 
من  تعر�صه  ما  جميع  اأ�صعار  بارتفاع  متيزت  التي 
النها  االأ���ص��واق  ه��ذه  ازور  يل  ب�صائع,فبالن�صبة 

قريبة من منزيل.
ي�صمى  م����ا  ي����ق����ول:  ال����دي����ن  ����ص���الح  ����ص���اخ���وان 
باآالف  اأ�صعاره  عن  يعلن  وال��ذي  بال�صوبرماركت 
العديد  التمويه جلذب  اال نوع من  ما هو  واالألفني 
من الزبائن, فق�صم من املواد الب�صيطة بنف�س �صعر 
االأ�صواق املحلية ب�صعر االآلف واالألفني, بينما املواد 
الغذائية  والتجهيزات  كاملالب�س  مرتفعة  االأخ��رى 

االأخرى.
يقول:  االأ�صواق  هذه  اأ�صحاب  احد  �صاهني  ن��وزاد 
يعد ه��ذا ال��ن��وع م��ن االأ���ص��واق ن��وع��ًا م��ن التح�صر 
فال�صوبرماركت منت�صر وب�صورة وا�صعة يف جميع 
من  العديد  يحت�صن  �صامل  �صوق  فهو  العامل,  دول 
املنتجات من مالب�س, اأغذية كاملعلبات والتجهيزات 

الغذائية, اإ�صافة اىل االأدوات واالأثاث املنزيل, فهذا 
حمددة  تكون  اأ�صعارها  التي  االأ���ص��واق  من  النوع 
جندها  اآالف   5000 واأحياننا  واألفني  الف  بني  ما 
من  ت��روج��ه  م��ا  لبع�س  اجلملة  ب�صعر  تبيع  ان��ه��ا 
اأخرى,  باأ�صواق  مقارنة  ب�صيطة  واأرباحها  ب�صائع 
االإمكانية  ذوي  للمواطنني  الدعم  من  نوعًا  فتعد 
االأ�صواق  املتزايد على هذه  االإقبال  املحدودة, وان 
االأ�صواق  انها متثل نوعًا من  دليل على   اال  ما هو 
قال  واأ���ص��ع��اره��ا  امل��الب�����س  ع��ن  اأم���ا  اال�صتهالكية. 
االأ�صواق  حمال  يف  باأ�صعارها  قورنت  لو  �صاهني: 
الن  ذلك  ن�صبيًا,  يكون  فالربح  االأخ��رى,  املوجودة 
ا�صتريادها يكون مبا�صرًا دون و�صيط, ويف كل يوم 
او يومني ن�صتورد اجلديد, وما هو غري موجود يف 
ال�صابق, خ�صو�صا هذه االأيام بحلول عيد االأ�صحى 
ل�صراء ما يحتاجونه وباأ�صعار  االإقبال  حيث يزداد 
م��ن��ا���ص��ب��ة. خ��ال��د ����ص���ردار اح���د ال��ع��ام��ل��ني يف هذه 
املواطنني  الكثري من  الينا  يتوافد  يقول:  االأ�صواق 
االأ�صواق  افتتاح  من  االأوىل  ال�صاعات  منذ  ابتداء 
ع�صرة,  الثانية  ال�صاعة  عند  ال���دوام  نهاية  واىل 
الزبائن  من  بع�س  فهناك  جيدة  ال�صرائية  فالقدرة 
االأ�صواق  لقرب  وذل��ك  ث��الث,  او  مرتني  يزوروننا 
من منازلهم, واأيام االأعياد ت�صهد االأ�صواق ب�صورة 
عامة اإقبااًل متزايدًا, كما ان البع�س من هذا النوع 
فاإ�صافة  ال�صندويجات  يبيع  اأ�صبح  االأ���ص��واق  من 
اىل دخول الزبون االأ�صواق للتب�صع باإمكانه ق�صاء 
هناك  خم�ص�صة  مقاعد  على  باجللو�س  ممتع  وقت 
وتناول املرطبات والع�صائر وال�صندويجات, وهذا 

نوع من الرويج واجلذب.

الب�ضائـــع لرتويــــج  متعددة  اأ�ضــاليب  ال�ضـــوبـرمـاركــت.. 

االحتــــاد الوطنــي الكرد�ضــتاين وحــزب الدعــوة يبحثـان 
عـــددًا مــن الق�ضــايـــا

اأربيل / املدى
كركوكي  كمال  الدكتور  كرد�صتان  ب��رمل��ان  رئي�س  ا�صتعر�س 
مالحظات �صعب كرد�صتان حول قانون االنتخابات والال عدالة 
وعدم االإن�صاف الوا�صح فيه خالل لقائه   باوال ك�صاكا الع�صو 
ال�صابق يف الربملان االأوربي وع�صو املنظمة االأمريكية لتحقيق 
ال�صالم.  وقال يف اللقاء الذي ح�صره اآ�صو كرمي رئي�س جلنة 
الثقافة والعالقات يف الربملان اإن دعم البيت االأبي�س للد�صتور 
الدائم واملادة 140 وحل امل�صاكل بني االإقليم وبغداد  العراقي 
اإجراء  لعملية  الدعم  و�صمان  االأمريكية  القوات  ان�صحاب  قبل 
الإطمئنان  االأ���ص��ا���س  العامل  كانت  ال��ع��راق,  يف  ع��ام  اإح�����ص��اء 

االأو�صاع  وحت�صني  املكت�صبات  حماية  اإزاء  كرد�صتان  اإقليم 
 PUKmedia بح�صب  ك�صاكا  اأعرب  جانبه  من  ال�صيا�صية. 
عن �صعادته لزيارة اإقليم كرد�صتان, و�صرح االأهداف الرئي�صية 
مراقبة حقوق  ملنظمة  االأخري  التقرير  املتمثلةمبتابعة  لزيارته 
وتفقد  التقرير  �صالمة  يف  ميدانيًا  والتحقيق  الدولية  االإن�صان 
قد  اجلانبان   وك��ان  هي.  كما  احلقائق  ونقل  االأح��داث  مواقع 
بحثا االأو�صاع ال�صيا�صية يف العراق واإقليم كرد�صتان يف �صوء 
اإقرار قانون تعديل قانون انتخابات جمل�س النواب العراقي. 
كما جرى يف اللقاء بحث زيارة وزير الدفاع االأمريكي للعراق 

واإقليم كرد�صتان ولقائه مع رئي�س االإقليم.

ال�سليمانية/ املدى
حكومة  يف  ال�����ص��ح��ة  وزي����ر  اأع���ل���ن 
الذين  املواطنني  اأن  كرد�صتان,  اإقليم 
يف  ال��ك��ي��م��اوي  للق�صف  ت��ع��ر���ص��وا 
اىل  اإر���ص��ال��ه��م  �صيتم  حلبجة  مدينة 

اخلارج لغر�س العالج. 
"جمل�س  اإن  ه��ورام��ي  ط��اه��ر  وق���ال 
كرد�صتان  اإقليم  حكومة  يف  ال��وزراء 
واف�����ق ع��ل��ى ق�����رار اإر�����ص����ال ه����وؤالء 
امل�������ص���اب���ني ال����ذي����ن ت���ع���ر����ص���وا اىل 
الكيماوي يف مدينة حلبجة  الق�صف 
العالج".  لغر�س  االإقليم  خ��ارج  اىل 

الق�صف  يف  "امل�صابني  اأن  واأو�صح: 
وفر�س  يعانون  م��ازال��وا  الكيماوي 

عالجهم يف االإقليم غري ممكنة".. 
م�صيفًا: اأن "وزارته ت�صعى مع وزارة 
ال�صهداء واملوؤنفلني اىل ت�صكيل جلنة 
املحتاجني  امل�صابني  حتديد  لغر�س 

للعالج".
من جانبه قال لقمان عبد القادر رئي�س 
جمعية �صحايا الق�صف الكيماوي يف 
حلبجة, بح�صب )اآكانيوز(: اإن "وزير 
ال�صحة قام بزيارة يف االأيام القليلة 
املا�صية ملدينة حلبجة وتفقد عن قرب 

�صحايا الق�صف الكيماوي".. 
التي  "الفحو�صات  اأن  م��ب��ي��ن��ًا: 
االإيرانيني  االأطباء  من  عدد  اأجراها 
امل��خ��ت�����ص��ني جل��م��ي��ع امل�����ص��اب��ني يف 
 90 اأن  بينت  كرد�صتان  اإقليم  مناطق 
م�صابا بحاجة للعالج". يذكر اأنه بعد 
الكيماوي ملدينة حلبجة من  الق�صف 
الع�صرات  ف��اأن  ال�صابق  النظام  قبل 
اإر�صالهم  مت  بالق�صف  امل�صابني  من 
العالج,  ل��غ��ر���س  اخل����ارج  دول  اىل 
تلقيهم  لعدم  حياتهم  الع�صرات  وفقد 

العالج.

كركوكي : دعم البيت االبي�ض كان العامل 
اال�ضا�ض الطمئنان كرد�ضتان

اإر�ضال م�ضابي ق�ضف حلبجة اىل اخلارج للعالج

اأربيل/ املدى
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  ق��ررت 
كرد�صتان,  اإق��ل��ي��م  حكومة  يف  ال��ع��امل��ي 
جيهان  جامعات  يف  كليات  اأربع  اإغالق 
و���ص��اه��ان��ه وئ��ي�����ص��ق وج��ام��ع��ة اأرب��ي��ل 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا, ب�����ص��ب��ب عدم 
القرار  العلمية. وجاء  اإمكاناتها  اكتمال 
الذي  ال�����وزارة  جمل�س  اج��ت��م��اع  ع��ق��ب 
وجه باإغالق اأربع كليات يف اجلامعات 
جامعة  يف  ال�صيدلة  كلية  هي  االأهلية, 
جامعة  يف  ال�صيدلة  وك��ل��ي��ة  ���ص��اه��ان��ه 
جامعة  يف  االأ�صنان  طب  وكلية  جيهان 
جامعة  يف  االأ�صنان  طب  وكلية  ئي�صق 
ب�صبب  والتكنلوجيا",  للعلوم  اأرب��ي��ل 
املتخ�ص�صني  االأ���ص��ات��ذة  اإىل  افتقارها 
التي  احلديثة  واالأجهزة  وامل�صتلزمات 
الكليات  هذه  مثل  يف  الدرا�صة  تتطلبها 
اأن  اإىل  القرار  واأ�صار  املتقدمة.  العلمية 
الوزير "�صدد على �صرورة اإعادة املبالغ 
اإىل  املعنية  اجلامعات  ت�صلمتها  التي 

الطلبة الذين قدموا للكليات امللغاة".
قبول  اأنه"�صيتم  ال���وزي���ر  واأ����ص���اف 

ط��ل��ب��ة ال��ك��ل��ي��ات امل���ق���رر اإغ���الق���ه���ا يف 
الدرا�صي  للعام  احلكومية  اجلامعات 
الوزير  واأو���ص��ح   .")2010/2009(
عند  االأه��ل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  "ت�صتطيع 
واالإمكانات  القدرات  كل  على  ح�صولها 
مبينًا  جديد",  من  كليات  فتح  العلمية 
اجلامعات  اعمال  تقييم  "اإعادة  �صتتم 

االأهلية االأخرى كافة من جديد".
ت�صكيل  "مت  ق���ائ���اًل:  ال���وزي���ر  وخ��ل�����س 
جلنة خمت�صة بهذا ال�صدد". من جانب 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  اأكد  اآخر 
كرد�صتان,  اإق��ل��ي��م  حكومة  يف  ال��ع��امل��ي 
ايالء اهتمام اكرب يف امل�صتقبل باللغات 
الركمانية وال�صريانية واالأ�صورية يف 

جامعات ومعاهد االإقليم.
عالء  دالور  ال��ربوف��ي�����ص��ور  واأو����ص���ح 
ال���وزارة  مبنى  يف  لقائه  خ��الل  ال��دي��ن 
ح�صن  ح�صني  ك��رك��وك  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س 
�صنعمل  "اإننا  له  املرافق  والوفد  خانقا 
اهتمام  اإع���ط���اء  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  يف 
باللغات  اأق�صام  بافتتاح  واأك��رب  خا�س 
ال�صريانية والركمانية واالآ�صورية يف 

اإىل  م�صريًا  االإقليم",  ومعاهد  جامعات 
مفتوحة  اأب��واب��ه��ا  التعليم  "وزارة  اأن 

ويف اأي وقت اأمام جامعة كركوك".
الد�صتور  يف  اأواًل   )4( امل���ادة  وتن�س 
هما  الكردية  واللغة  العربية  اللغة  اأن 
حق  ومن  للعراق,  الر�صميتان  اللغتان 
االأم  باللغة  اأبنائهم  تعليم  العراقيني 
واالرمنية,  وال�صريانية,  كالركمانية, 
احلكومية,  التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف 
باأية  او  ال��رب��وي��ة,  ل��ل�����ص��واب��ط  وف��ق��ًا 
التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  اأخ���رى  لغة 
اللقاء  اخلا�صة. وبحث اجلانبان خالل 
لها  تتعر�س  التي  واملعوقات  "امل�صاكل 
ك��اف��ة وخ�����ص��و���ص��ا جامعة  اجل��ام��ع��ات 
كركوك", الفتا اإىل اننا "�صنعمل باأف�صل 
اخلارجية  التدخالت  منع  على  اجلهود 

يف �صوؤون اجلامعات كافة".
كليات,  �صت  ك��رك��وك,  جامعة  وت�صم 
التقنية,  والهند�صة  الطب,  )كلية  وهي 
والعلوم, والقانون, والربية, واأخريا 

كلية الزراعة(".

اإغالق اأربع كليات يف اجلامعات االأهلية

اأربيل/ املدى
االإن�صان  حل��م��اي��ة  م��ع��ًا  ج��م��ع��ي��ة  ب��رع��اي��ة 
كرد�صتان  اإقليم  عا�صمة  �صهدت  والبيئة, 
مكثفة  واأن�صطة  فعاليات  اأرب��ي��ل,  ال��ع��راق 
املنعقدة حاليا  العاملية,  البيئية  للقمة  دعما 

يف العا�صمة الدمناركية كوبنهاغن. 
ح��ي��ث ���ص��ارك��ت امل����دار�����س امل�����ص��ارك��ة يف 

التابعة  امل�صتدامة  البيئية  التنمية  برنامج 
يف  والبيئة  االإن�صان  حلماية  معا  جلمعية 
االإق��ل��ي��م, وه���ي ك��ل م���ن: ث��ان��وي��ة هةولري 
متو�صطة  للبنات,  الزهراء  ثانوية  للبنات, 
�صوخان  متو�صطة  للبنني,  اجل��م��ه��وري��ة 
يف  للبنات.  ن���وروز  ومتو�صطة  للبنات, 
للموؤمتر  دع��م��ا  م��ت��ن��وع��ة  بيئية  اأن�����ص��ط��ة 

العاملي.
فليح  �صعدية  املهند�صة  اخل��ب��رية  وق��ال��ت 
انعقاد  مبنا�صبة  اجلمعية:  رئي�صة  ح�صون 
ويف  كوبنهاغن  يف  للبيئة  العاملية  القمة 
اإطار جهود جمعيتنا احلثيثة حلماية البيئة 
يف العراق واإقليم كرد�صتان وعموم مناطق 
العامل, اعددنا برامج بيئية خمتلفة �صملت 

كرد�صتان  اإقليم  عا�صمة  �صوارع  يف  جولة 
�صيارات  با�صتخدام  طالبة  ملئتي  ال��ع��راق, 
املرور  ل�صرطة  �صيارات  تتقدمهم  خا�صة 
املنا�صبة  على  تدل  واأع��الم  الفتات  رفع  مع 
العاملية وت�صليم ر�صالة اىل ديوان حمافظة 
الدول  ق��ادة  اىل  الطالب  ن��داء  متثل  اأربيل 
ا�صتقبلهم  حيث  كوبنهاجن  يف  املجتمعني 
ونهاد  اأربيل  حمافظ  نائب  الله  عبد  طاهر 
اأربيل.  مركز  ق�صاء  قائممقام  قوجة  لطيف 
الكرد�صتاين  ال���ربمل���ان  زي�����ارة  مت���ت  ك��م��ا 
االإقليم,  برملان  اىل  الطالب  ر�صالة  الإي�صال 
النواب  م��ن  ع��دد  قبل  م��ن  ا�صتقبالهم  ومت 

وروؤ�صاء اللجان الربملانية. 
كما متت زراعة 350 �صتلة زيتون من قبل 
350 طالبة يف اإحدى ال�صاحات على �صكل 
ال���ذي مي��ث��ل 350  ال��رق��م  رق���م 350 وه���و 
ال��ذي يجب  االأع��ل��ى  باملليون, احل��د  ج��زءًا 
الكاربون  اوك�صيد  ثاين  من  جت��اوزه  عدم 
وزراعة �صتالت ورود على �صكل رقم 350.

بح�صب  ح�����ص��ون,  فليح  �صعدية  واأردف����ت 
KRG قائلة: كما مت حمل بالونات كبرية 
�صمعة   350 واإ���ص��ع��ال   350 ال��رق��م  حتمل 
فوق قلعة اأربيل, باعتباره رمزا تاريخيا و 
على  ب��ارزا  االإقليم و�صرحا  مهما يف  بيئيا 

م�صتوى العامل. 
الطالبات  قبل  من  بيئية  م�صرحية  وتقدمي 
الن�صاط  قاعة  على  املناخي  التغري  ب�صاأن 
جدار  )ت�صميم  ور�صم  اأربيل  يف  املدر�صي 
الداخلية  اجل�����دران  ر���ص��م  وه���ي  امل���ن���اخ( 
ر�صائل  م��ع  بيئية  ب��ر���ص��وم��ات  ل��ل��م��دار���س 
حتمل  ب�����ص��رورة  ال��ع��امل  ق���ادة  اىل  الطلبة 

م�صوؤولياتهم يف اإنقاذ بيئة االأر�س.

ــن الــبــيــئــيــة ــاغ ــه ــن ــوب ــة ك ــم ــق ـــًا ل ـــم ــة دع ــف ــّث ــك ــات م ــي ــال ــع ف

PUKmedia /ال�سليمانية
اأ�صفر احراق خزان للوقود يف مدينة ال�صليمانية, عن 

احراق عدد من ال�صيارات ومولدتني للكهرباء.
اخلزان  ان  ال�صليمانية:  يف  امل��دين  الدفاع  مدير  وذك��ر 
املولدات  اإح��دى  يف  ال�صيانة  عمال  ك��ان  عندما  انفجر 

بالقرب من مديرية تربية ال�صليمانية مللئه مبادة الكاز, 
ما اأدى اىل ا�صتعال النار يف اخلزان واحراق مولدتني 
واإحلاق  �صيارات   5 اح��راق  اىل  اإ�صافة  منه  بالقرب 
اأ�صرار مادية باملباين القريبة من مكان احلريق, م�صريًا 

اىل ان احلادث مل ي�صفر عن اية خ�صائر ب�صرية.

احرتاق �ضيارات جّراء انفجار خّزان للوقود

متب�سعون يف احد اال�سواق

طالب يطالبون بحماية البيئة

جانب من االجتماع امل�سرتك بني االحتاد الوطني الكرد�ستاين وحزب الدعوة 


